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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. szeptember  

III. évfolyam VIII. szám 

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének soron 

következő számát 

olvashatja. 

Hagyományteremtő céllal 

hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét érintő 

híreket, eseményeket, civil 

szervezetek 

tevékenységét, valamint a 

programokat havi 

rendszerességgel 

megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

A tartalomból: 

 
Nyimi sikerek 2. oldal 

Egészségrovat 2. oldal 

Programajánló 2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

EFOP  

programajánló 3. oldal 

Közélet  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

   

 

         

 

Polgármesteri tervek a második félévre 
 

 

VEDD A NYIMIT! 

Nyim Község 

Önkormányzatánál saját 

termesztési zöldségek 

kaphatók: 

Burgonya, fokhagyma, 

paradicsom, uborka 

a terméshozamtól és 

fajtától változó áron, 

valamint savanyúság. 

 

Érdeklődni az 

Önkormányzati 

Hivatalban lehet 

személyesen, vagy az 

alábbi munkaidőben 

hívható telefonszámokon: 

84/380-044,vagy 

06/70/341-0007 

Megkezdtük a ságvári 

termelői piacon a 

zöldségek árusítását, 

minden kedden és 

pénteken,  

7:00-10:30-ig! 

Pistár Péter polgármestert kérdeztük a község életét érintő hírekről, aktualitásokról 

 

Nyimi Hírlevél: Polgármester Úr, ismét  egy dolgos félév van az önkormányzat mögött. 

Kérjük, tájékoztassa Olvasóinkat az év eleji tervekből mik valósultak meg? 

Pistár Péter polgármester: Visszagondolva az évkezdésre, aminek nagy lendülettel kezdtünk 

neki, és nagy remények és tervek jellemezték, egy újabb eseményekkel teli 8 hónap van 

mögöttünk. Reménykedtünk abban, hogy a természet nem tesz próbára bennünket, de ez a 

reményünk sajnos nem teljesült. Újabb esőzés tette próbára Nyim lakosait. Ezzel 

kapcsolatban csak azt mondhatom, hogy újra sikerült bebizonyítanunk, hogy a bajban 

kérdés és kérés nélkül tudunk egymáson és a közösségen segíteni!  Jó egy ilyen faluban 

élni! 

Rátérve a tervekre és a kitűzött célokra, elmondhatom, hogy a már hagyományos 

programjainkat sorra valósítottuk meg a rendkívül aktív civil szervezeteinkkel közösen. 

Ezúton is köszönöm a segítségüket és aktivitásukat! Bíztatok mindenkit, hogy ne külső 

szemlélőként, hanem aktív résztvevőként, szervezőként csatlakozzon az önkormányzat és a 

civil szervezetek programjaihoz. 

Mindenki érzékelhette, hogy új munkavállalókkal bővült az önkormányzat csapata, akik 

azon fáradoznak, hogy a településen élők életszínvonalát, jobb munkához jutási lehetőségeit 

emeljék, közérzetét javítsák (EFOP projektek). Egyúttal tapasztalataikkal segítik a település 

programjait is. 

Igaz, hogy évről évre alacsonyabb létszámmal, de újra indítottuk idén is a 

közfoglalkoztatási programunkat, ami méretéhez viszonyítva sikeresnek mondható. 

Az idei árvíz kapcsán újabb Vis Maior- ra nyújtottunk be pályázatot (ebből a forrásból 

tudtuk helyre állítani a megrongálódott hídjainkat). Egyúttal keressük a tartós megoldást a 

szőlőhegyi utak tartósabbá tételére. 

Felújítottuk a kuglipályát, az önkormányzat támogatásával és kezdeményezésére. Nagyon 

jelentős volt az önkéntes felajánlások mértéke, nem beszélve az összefogásról és a társadalmi 

munkáról a kivitelezés során. Azt látom érdemes volt! Sokan használják a hétköznapokban 

is. Itt kell megemlíteni a petanque pályát is, ami rendszeres versenynek ad helyet. 

Külön meg kell említeni a Nemzeti Regattán való részvételünket, ahol hihetetlenek tűnő 

sikereket értünk el. Akivel találkoztam és szóba került Nyim Nemzeti Regattán való 

szereplése, mindenki elismerően nyilatkozott. Büszke lehet miden szurkoló és résztvevő. Az 

ország úgy ismerte meg Nyimet, mint egy olyan falut, ahol összefogás van, ahol az emberek 

bíznak egymásban és tesznek önmagukért. Az utolsó két szó, ami a legfontosabb üzenet. 

Magunkért mi tehetünk a legtöbbet! Ez érvényes az egyénre és Nyimre is. 

A Nemzeti Regatta plusz hozadéka, hogy a sárkányhajós csapat azóta is edzésekre jár, és 

versenyez, sőt a Siófoki Bor és Fröccsfesztiválon Vizibicikli versenyen első helyezést is 

értek el. 
Idézet Nyim facebook oldalán lévő bejegyzésből a Regatta szereplésünk kapcsán:  

„Összetartó, igazi szeretni való közösség. A hétvégi Nemzeti Regatta rendezvényen ismertük 

meg ezt a magával ragadó kis települést. Bárcsak mindenhol ilyen emberekkel 
találkozhatnánk! Köszönjük Nyim!” 

Idézet Kollár József vezérigazgató Úr köszönő leveléből: 
„Engedje meg, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. - mint főszervező - nevében ezúton is 

megköszönjem megtisztelő részvételét, egyúttal kifejezzem reményemet, hogy a 2019. évi 

Nemzeti Regattán ismét körünkben üdvözölhetjük Önöket! 

Nyimi Hírlevél: Mi van még vissza az esztendő hátralévő részére? 

Az idei év hátralevő részében sem fogunk unatkozni. Reményeink szerint megvalósul az 

Orvosi Rendelő felújítása, napelemek telepítése az önkormányzat épületére. A közvilágítási 

korszerűsítés is megvalósul az elkövetkező hetekben. Több pályázat van előkészítés alatt, 

amik a következő években fognak majd megvalósulni. 
Következik az év végi program- dömping is. Megemlékezünk hamarosan a szép korúakról, 

a férfiakról, lesz szüreti felvonulásunk és bál. 

Az idén szeretném elindítani a szőlősgazdák körében Nyim Bora „versenyt”. A gazdák 

maguk közül kiválasztják az adott év legjobban sikerült borát. Ez a bor és készítője viselné a 

„NYIM BORA” megtisztelő címet egy évig. Ebből a borból, az önkormányzat egy kis 

mennyiséget palackoztat és jutalmazásra, díjazásra fordít. 

Barátsággal: Pistár Péter polgármester 
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 Szüreti programajánló  
 

A NyimBim csapat újabb nagyszerű szerepléssel zárta a nyarat 

Egészségrovat- Védekezés a meghűlés, influenza ellen 
 

 

 

A sárkányhajós sikereken 

felbuzdulva egy kisszámú, de 

kitartó csapat péntekenként 

sárkányhajós edzésekre jár. Egy 

ilyen edzés alkalmával 

értesültek a Siófoki Kajak Kenu 

Egyesület által szervezett I. 

Siófoki Vizibicikli Derby 

elnevezésű versenyről, melynek 

helyszíne a Siófoki Nagystrand 

volt. A verseny – Siófok 

várossá válásának 50. 

évfordulója alkalmából 

megrendezett Bor és 

Fröccsfesztivál egyik 

programjaként – számos 

csapatot vonzott. A lelkes 

nyimi csapatunkból is heten – 

5 fő+2 csere csapattag – 

vállalkoztak erre a 

megmérettetésre.  

Selejtezős rendszerben 

lebonyolított 50 méteres távot 

megmérettetésen 

kellett megtenniük az 5 fős 

csapatoknak. Ketten tekertek, 

ketten kenulapátokkal segítették 

az előrehaladást, a kapitány 

pedig a csúszdán ülve irányította 

az eseményeket.  

A verseny a viharos időjárás 

miatt még izgalmasabbra 

sikeredett az elvártnál, de a 

NyimBim így is fantasztikusan 

teljesített.  

Az együttes első helyezést ért 

el, és értékes díjakkal és 

tárgynyereménnyel 

gazdagodtak. 

Pedig a csapat egyik tagja, 

Resch Gábor a selejtezőben 

Achilles ínszakadást szenvedett, 

de még ez sem tántoríthatta el, 

hogy elsőként bejusson a célba. 

Sajnos őt a verseny után meg is 

kellett műteni, és ezúton is 

gyors felépülést kívánunk neki. 

A NyimBim legénységének 

pedig nagyon sok szeretettel 

gratulálunk és további sok 

sikert kívánunk. 

 

A NyimBim csapat tagjai 

voltak:  

Pazdoráné Frikton Ágnes, 

Hennel Zsolt Miklós, 

Palcsó Patrik Péter,  

Papp Ádám,  

Resch Gábor,  

Palcsó Péter és  

Kanalas Zoltán 

 

 

LOMTALANÍTÁS 

  

Nyim Község Önkormányzata  

2016. november 11-én 

(péntek) 

  

Házhoz menő, ingyenes  

  

LOMTALANÍTÁST  

szervez. 

  

A lomtalanítás alkalmával a 

háztartásban feleslegessé vált 

műszaki cikke(ke)t, 

lakásfelszerelés(eke)t, megunt 

tárgya(ka)t lehet kihelyezni az  

ingatlanok elé. 

  

A meghirdetett időpont előtt a 

lomokat TILOS  

közterületre pakolni!  

Szeptember beköszöntével napról- 

napra rövidebbek a nappalok, 

hűvösebbek és hosszabbak az 

éjszakák. Idén csodálatos, meleg 

időjárással kedveskedik nekünk a 

vénasszonyok nyara, ám, ha nem 

készítjük fel kellőképpen 

immunrendszerünket a közelgő 

nyirkos, csapadékos, hűvös őszi 

hónapokra kiszolgáltatottá válunk 

a baktériumok, vírusok 

támadásának. Kellő odafigyeléssel, 

immunerősítéssel akár el is 

kerülhetjük az enyhébb 

megfázásokat: gyakori alapos 

kézmosás, szezonális 

gyümölcsök, zöldségek 

fogyasztása (narancs, sütőtök, 

cékla), réteges öltözködés, akár 

vitamin pótlás (C-vitamin, cink, 

D3-vitamin). A gyógynövények is 

fontos szerepet játszanak megfázás 

megelőzésében, betegség esetén 
pedig gyógyulási folyamatok 
gyorsításában is. 
 

 

gyorsításában is. A csipkebogyó 

az egyik legismertebb C-vitamin 

forrás, mely növeli a szervezet 

ellenálló-képességét a 

betegségekkel szemben. Ha 

gyógyteaként fogyasztjuk 

immunrendszererősítőként, az 

influenza és a meghűlés ellen 

harcol. A bodzavirág teáját forrón 

fogyasszuk, légcsőhurut, nátha, 

köhögés, rekedtség, meghűlésből 

eredő fül és fejfájás esetén. A 

gyömbér nagy mennyiségben 

tartalmaz: A-,C-,B- vitaminokat, 

magnéziumot, foszfort, káliumot, 

vasat és cinket. A benne található 

hatóanyagoknak köszönhetően 

enyhíti a megfázás tüneteit: 

köhögéscsillapító, görcsoldó. A 

citrom a legismertebb gyümölcs, 

amely segít leküzdeni az 

influenza, megfázás és mellkasi 

betegségek tüneteit, kifejti hatását 

a gyomor, máj és a belső szervek 

fertőzésénél. Leve vízbe 

csepegtetve öblögetésre is 

használható, a vérző fogínyt, 

torokfájást gyógyítja. 

  

 

 

Este 20:00 órától a 

Kultúrházban szüreti bál veszi 

kezdetét, melyre várjuk az 

érdeklődőket.  

A zenéről és a jó hangulatról a 

Meteor együttes tagjai 

gondoskodnak.  

Belépő: 300,- Ft. 

 
 

 

 

Hulladékszállítási naptár 
2018. október  

Tájékoztatjuk a 

lakosokat, hogy az 

önkormányzat 

közvilágítás-

korszerűsítést tervez! 

Magyar fejlesztés, 

magyar gyártás és saját 

finanszírozás.  

A Hivatal előtt két 

teszt-lámpa került 

felszerelésre.  

Mondjon véleményt 

róla! 
Javaslatait várjuk a: 

www.nyim.hu/bejelen

tések 
felületen,  vagy 

írásban az 

Önkormányzati 
Hivatalba benyújtva. 

 

fertőzésénél. Leve vízbe 

csepegtetve öblögetésre is 

használható, a vérző fogínyt, 

torokfájást gyógyítja. A méz 

természetes antibiotikum.  

Ha a sok elővigyázatosság 

ellenére is megtörtént a baj, 

nátha, influenza esetén mit 

tegyen a beteg?  

Először is maradjon otthon! 

Hiszen ez egy fertőző 

betegség. A láz és a fájdalom 

csillapítására szedjen 

elegendő adagban 

paracetamolt, aszpirint 

vagy ibuprofent, szedjen 

köhögéscsillapítót, 

hálószobájában alkalmazzon 

párásítót.  

Igyon sok alkoholmentes 

folyadékot, s ami a 

legfontosabb, pihenjen 

sokat! 

 

 

 

 

„Közhírré tétetik, hogy szüreti 

bál rendeztetik. 

Szőlőből és borból reméljük 

lesz elég, 

Szívesen lát mindenkit a 

rendezőség!” 

 

Helyreigazítás: az augusztusi 

Hírlevélben „Szeptemberi 

programajánló” című 

rovatunkban tévesen közöltünk 

néhány információt, ezért most 

a változtatásokkal újra 

leközöljük: 
Szeretettel meghívjuk Önt és 

kedves családját a 2018. 

szeptember 29-én tartandó 

nyimi szüreti mulatságra. 

Délután a hagyományokhoz 

híven lovaskocsis felvonulás 

lesz, melyre 14:00 órától lehet 

gyülekezni a Kultúrház udvarán. 

A felvonulás 14:30-kor kezdődik. 

 

 

Felhívjuk a szülők 
figyelmét, hogy 
gyermekeiket, 

 
ne engedjék a  
Hetyei Kastély 

területén játszani,  
 

mivel az épület 
állapota 

balesetveszélyes! 

 

http://www.nyim.hu/bejelentések
http://www.nyim.hu/bejelentések
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Receptajánló– A falunapi sütisütő verseny 2. helyezettje 
 

 

 

 

 

A pályázati program: 
Egy őshonos fákkal övezett, 
cserjékkel tarkított, sportolásra, 
bográcsozásra, szalonna sütésre, 
sétálásra, üldögélésre is alkalmas 
kis Nyimi Liget kialakítása; 
melynek létrehozása és használata 
során is a természettel és emberi 
környezetünkkel való harmonikus 
együttélés elvei érvényesülnek. 

1.őshonos fák és cserjék 
ültetése 
2. petanque pálya   
3.lengőteke pálya 
4.szurkolópadok 
5.szabadtéri tűzrakó és 
körülülők 
6.pihenőpadok és uzsonnázó 
asztal 
7.szelektív hulladéktároló 
8. kis fahíd a vízelvezető árok 
fölé 

 A pályázat egyik alapfeltétele a 
tervezett felújítás Közösség általi 
megvalósítása. Ez azt jelenti, 
hogy a programhoz kapott 
támogatást őshonos növényekre 
és köztéri elemek alapanyagaira, 
munkaeszközökre  fordíthatjuk, 
azonban a felújítási munkákat  -  
önkéntes vállalások segítségével 
nyimi lakosok, nyaralók, 
szimpatizánsok,  visszajárók, 
Nyimhez  bármilyen formában 
kötődők - együtt végezzük el.  
Éppen ezért kérjük, akinek 
szimpatikus, csatlakozzon 
hozzánk! 
Segítse ezt a kezdeményezést, 
akár alapanyaggal, akár anyagi 
támogatással, akár szakmai 
tanácsadással, akár a közös 
munkavégzés alkalmai során 
önkéntes munkával! 

Tanulással a közösségünkért!       

Idősnapi köszöntés- októberi programajánló  

 Az EFOP-3.7.3-16-2017-00154 
„Tanulással a közösségünkért” – 
LLL programok megvalósítása 
Nyim községben elnevezésű 
projekt egyik meghatározott célja 
az élethosszig tartó tanulás 

lehetőségének biztosítása, az 
igényekhez illeszkedő 
foglalkozások megtartásával. A 
foglalkozások helyszíne a Nyimi 
Kultúrház.  A foglalkozások 
közül kettőt Bernáth- Kersák 

Edina énekművész, a projekt 
szakmai vezetője tart. A 

színjátszó kör és alkalmi 

kórusfoglalkozásra havi három 

alkalommal, csütörtökönként 
kerül sor. A foglalkozássorozat 
betekintést enged a művészi, 
illetve a színházi élet világába, 
segíti önmagunk, és társaink 
megismerését. A közös éneklés, 
zene, tánc hozzájárul a személyes 
kapcsolatok megerősödéséhez, 

Az ENSZ közgyűlése már 27 

éve, 1991-ben nyilvánította 

október 1-jét az IDŐSEK 

VILÁGNAPJÁvá. Ez egyfajta 

megemlékezés, mely felhívja a 

figyelmet az idősek szerepére 

társadalmunkban, illetve a 

velük való törődés és a róluk 

való gondoskodás fontosságára. 

Remek alkalmat teremt, hogy 

megköszönjük mindazt a 

segítséget, türelmet, jóságot és 

szeretetet, amit a sok jót és 

rosszat is megélt, tapasztalt, 

idős rokonainktól, 

ismerőseinktől kapunk. 

ő

 
 

 

Szeretettel várjuk október 13-én 

15 órakor a  

Nyimi Nyugdíjasokat a 

Kultúrházba! 

 

 

Nyimanó torta 

„Áfonyás sóskaramellás 

túrótorta” 
 

Hozzávalók 12 szelethez: 

50 dkg túró 

20 dkg áfonya 

15 dkg porcukor 

5 dkg vaj 

2 dl tejföl 

2 db tojás 

1 csipet só 

1 csomag vaníliás 

pudingpor 

1 db citrom 

Sóskaramella szószhoz: 

20dkg cukor 

3,5dl víz 

2,5dl tejszín 

1,5ek só 

sütőpapírral. Ha a túró átsül, és 

tűpróba során nem tapad hozzá 

a fogvájóhoz vagy a hústűhöz, 

kivehetjük a sütőből. A 

sóskaramella szószt úgy 

készítjük el, hogy egy lábosba 

öntjük a cukrot és a vizet és 

közepes lángon elkezdjük 

összefőzni. Amikor elérte a 

kívánt barna színt beletesszük a 

sót és a tűzről levéve 

belekeverjük a tejszínt. Ha 

összeugrana visszatesszük egy 

kicsit a tűzre és folyamatosan 

keverjük a kívánt állag 

eléréséig. Tálaláskor öntsük le 

a tortát a szósszal ízlés szerint. 

Gratulálunk Pistár Bertának 

a süteményhez! 

Elkészítés: 

A túrót rakjuk egy tálba, és 

villával jól törjük össze. Adjuk 

hozzá a tojások sárgáját, majd a 

tejfölt, az olvasztott vajat, a 

cukrot, a sót, a vaníliás 

pudingport és a citrom reszelt 

héját. Jól dolgozzuk össze a 

tésztát. A tojások fehérjét verjük 

kemény habbá, és lágy 

mozdulatokkal forgassuk a túrós 

masszához. 

Egy közepes tortaformát vagy 

tűzálló tálat kenjünk ki vajjal, és 

egyengessük bele a tésztát. 

Ezután a tetejére egyenletesen 

potyogtassuk az áfonyát.  

Előmelegített sütőben, 180 fokon 

süssük meg körülbelül 40 perc 

alatt. Amennyiben túl gyorsan 

pirul, fedjük le fóliával vagy  

érzelmekre, érzésekre, 
gondolatokra hat, lehetőségeket 
ad különböző élmények 
megszerzésére, fejleszti a 
kreatív kifejezőképességet, 
valamint a mozgáslehetőségek 
biztosításával a testi 
képességek művelését is 
lehetővé teszi. A komplex 

szociális 

kompetenciafejlesztés 
foglalkozásra kéthetente 
keddenként jöhetnek a tanulni 
vágyók. A foglalkozás 
kikapcsolódási lehetőséget 
nyújt a felnőttek számára, 
fejleszti a személyiséget, erősíti 
a közösségi összetartást, segíti 
a különböző viselkedésformák 
elsajátítását, mely lehetővé 
teszi a későbbiekben a 
hatékony és konstruktív 
részvételt a társadalmi életben.  

 

A programsorozat további 

foglalkozásai: 

A SZÁMÍTÓGÉP VILÁGA: 
Keddenként 9.00-10.00 

AZ ELEKTRONIKUS 

KOMMUNIKÁCIÓ: 
Keddenként 10.00-11.00 

MINDENNAPI 

ÜGYINTÉZÉS:  
Szerdánként 9.00-10.00 

MINDENNAPI 

KOMMUNIKÁCIÓ: 

Szerdánként (kéthetente) 
10.00-11.00 

TÁRSAS- ÉS 

SZÁMÍTÓGÉPES JÁTÉKOK:  
Csütörtökönként 9.00-11.00 

KERT ÉS LAKÁSKULTÚRA: 
Szombatonként (kéthetente) 

10.00-11.00 

A tanfolyamok, szakkörök 

időpontjai az igények 

figyelembevételével 

változhatnak! 

 

 

 

  
 

Nyim Község Önkormányzata 

évek óta megemlékezik erről a 

jeles eseményről, kifejezve 

tiszteletét és elismerését a 

szépkorúak iránt. Idén, 2018. 

október 13-án 15:00 órától, 
egy finom késői ebéddel 

várjuk a Kultúrházban a nyimi 

nyugdíjasokat, megköszönve 

ezzel fáradozásaikat 

családtagjaikért, a közösségért, 

a településért. 

Az ebédhez a muzsikát a 

Bognár Gyula szolgáltatja, és 

további meglepetéssel is 

készülünk vendégeinknek. 

 

 
A foglalkozásokkal 

kapcsolatban felmerülő 

bármilyen kérés, kérdés 

esetén állunk 

rendelkezésükre! 

Bernáth- Kersák Edina 

szakmai vezető  

(+36 70 709 1667) 

Kelemen Orsolya 

szakmai megvalósító  

(+36 70 709 1492) 
Fabebook.com/Tanulással 

a közösségünkért Nyim 

községben 

 
 

Van– egy jó  

receptje? 

 

Küldje be részünkre! 

 

 

hivatalnyim@gmail.com  

vagy 

Papír alapon az  

Önkormányzathoz 

  

A legízletesebbnek ítélt 

ételeket- a beküldő 

nevének megjelölésével- 

folyamatosan 

közzétesszük 

hírlevelünkben!  

  

 

„A fiatalság nem életkor, 

inkább lelkiállapot: 

akaraterő, képzelőerő, 

heves érzelmek, a 

bátorság uralma a 

gyávaság fölött, amikor 

a kalandvágy legyőzi a 

kényelemszeretetet. 

Attól még nem öreg 

valaki, hogy megélt 

valahány évet.  

Öregedni annyi, mint 

lemondani az 

álmainkról. Az évek 

ráncossá teszik a bőrt, a 

lelkesedés hiánya pedig a 

lelket.” 
Radha  Soami idézet 

mailto:hivatalnyim@gmail.com
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Elektronikusan is 

elérhetők a szükséges 

önkormányzati ügyek 
Az Önkormányzati Hivatali 

Portál az önkormányzati 

ASP rendszerben az 

elektronikus 

önkormányzati ügyintézés 

helyszíne, természetes és 

jogi személy ügyfelek 

számára egyaránt lehetőséget 

biztosít a szakrendszeri 

alkalmazásokhoz. 

Intézhető ügytípusok: 

- Ügyindítás 

- Ügykövetés 

- Adóegyenleg lekérdezés 

 

Felhívjuk a figyelmet 

hogy a használat 

előfeltétele, hogy 

azonosítsa magát a  

(KAÜ-n keresztül igénybe 

vehető) elektronikus 

azonosítási szolgáltatások 

valamelyikével! 

 

A portár az alábbi linken 

érhető el: 

 

https://ohp.asp.lgov.hu 

 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  
 

 
Református egyház:  

- Szeptember utolsó úrnapján, 30-án lesz hálaadás vasárnapja: hálaadás a betakarításért –, 

szokásunkhoz híven az istentisztelet keretében adunk hálát Istennek, a tőle ajándékba kapott 

földi javakért. Az istentisztelet Nyimben kivételesen nem 14:00-kor, hanem délelőtt 8:30-

kor veszi kezdetét! Kérjük a testvéreket, hogy a magukkal hozott jelképes(!) mennyiségű 

terményt, illetve különféle felajánlásukat tálcákon az úrasztalára tegyék – mintegy 

hálaáldozatként az Úrnak. Az összegyűlt felajánlásokat aztán – a szokott módon – a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat siófoki tagintézményeibe (Gondviselés Háza Idősek Otthona, 

illetve Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye) juttatnánk el. Kérjük tehát, így 

gondoljanak erre az ünnepi eseményre is!  

 

A „Teremtés hetét” idén szeptember 30-a és október 7-e közötti nyolcadban 

ünnepeljük; ökumenikus istentiszteleteket Ságváron, Kilitin és Nyimben fogunk tartani, 

alábbiak szerint: október 2-án, kedden 17:00-tól a kiliti katolikus templomban; 3-án, 

szerdán 17:00-tól a ságvári református templomban; 4-én, csütörtökön 17:00-tól pedig a 

nyim református templomban.  

 

Római katolikus egyházi ünnepi alkalmak Nyimben: 

 Szeptember 30. vasárnap 9 óra 

 október 14. vasárnap 9 óra 

 október 28. vasárnap 9 óra - ezen a szentmisén emlékezünk meg az elhunyt nyimi 

hívekről 

 

IMPRESSZUM: 

Nyimi Hírlevél- Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa.  

Megjelenik online terjesztésben a feliratkozók részére email útján, 110 példányban nyomtatva 

Nyim község háztartásaiba történő eljuttatással, az önkormányzati weboldalon 

(www.nyim.hu), valamint az Önkormányzat hivatalos facebook oldalán 

(facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata) a GDPR irányelvek betartásával. 

Felelős szerkesztő: Pistár Péter polgármester    

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzati épület felújítása miatt változás 

várható a könyvtári nyitva tartás, illetve a polgármesteri fogadóóra korábban 

megszokott rendjében az alábbiak szerint: 

 

 a Könyvtár október végéig a megszokott időpontban nem látogatható. Igény 

esetén a következő telefonszámon, illetve Messengeren, Viberen a könyvtáros 

elérhető: Tel.:  Peitli Franciska: 06/70 424-6139 

 

 A polgármesteri fogadóóra október végéig a megszokott időpontban szünetel. 

Bármilyen probléma esetén, telefonon egyeztetett időpontban áll a Polgármester Úr 

a lakosok rendelkezésére. Tel.:  Pistár Péter: 06/30 251-1724 

 

 

Tájékoztató  a téli rezsicsökkentésről 

A Kormány a 2018. július 27. napján meghozott Kormányhatározatával szabályozta a 

rezsicsökkentés során megállapított 12.000.-Ft igénylésének szabályait, mely alapján 

háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be az önkormányzatnál, 2018. október 

15. napjáig.  A határidő elmulasztása jogvesztő! Az igénylőnek az adott háztartásban 

bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. 

Nem nyújthat be támogatás iránti igényt az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés 

korábbi intézkedéseiben már részesült! 
Ezt a beadott kérelem alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi. 

Amennyiben valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, ellene 

szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezhető. Ha a kérelmező jogosult a 

támogatásra, az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mely igazolja az 

igényjogosultságot. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján kiválasztott 

vállalkozásnál vehető át, meghatározott határidőn belül a megállapított fűtőanyag.  

Tekintettel a szankciókra, kérjük, hogy feltétlenül csak olyan háztartás nyújtson be 

támogatást, amely vezetékes gáz bekötéssel nem rendelkezik! A vállalkozás 

kiválasztására az igények ismeretében kerülhet sor, ezért az átvétel idejéről és helyéről 

csak az igényfelmérést követően fogunk tudni tájékoztatást adni.  

Az igénylőlapok felvehetők, és kitöltve leadhatók a Nyimi Hivatalban is Babodiné Csik 

Beátánál. 

 

 

VÁLTOZÁS A 

HÁZIORVOSI 

ELLÁTÁSBAN! 

 

Értesítjük a lakosságot, 

hogy  

a háziorvosi rendelés 

előre láthatólag 

október végéig szünetel 

Nyimben,  
az önkormányzati épület 

felújítása miatt. 

 

A falugondnoki 

szolgálat keretében, 

minden kedden  

10.15. perckor  

busz indul a ságvári 

rendelőhöz, ahol a 

háziorvos fogadja a 

betegeket. 

 

 

Köszönjük türelmüket! 

https://ohp.asp.lgov.hu/
http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata

